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oktober 2014

Beste leden,
Goed nieuws!
We hebben leiding voor de kleutergym en ouder- en kindgym gevonden! Vanaf donderdag 16 oktober zal
er iedere donderdag van 16.30 uur tot 17.30 uur een gecombineerde les kleuter/peutergym (zonder
ouders) worden gegeven door Kimberley. Hieronder een stukje van Kimberley waarin ze zich voorstelt.
Hallo, Ik ben Kimberley Vader uit Domburg.
Ik ben leerkracht in het basisonderwijs en ga vanaf 16 oktober de peuter- en kleutergym verzorgen.
Zelf heb ik daar erg veel zin in en hoop dan ook dat er veel kinderen zullen komen.
Ik hoop er met de kinderen een geweldige, sportieve tijd van te maken.

Sport en Spel
Wisten jullie dat Sport en Spel er ook is voor 12+ leden? Op maandag van 17.30 uur– 18.30 uur.
Heb je interesse, meld je snel aan bij Arja! Haar e-mailadres: bgd@cswalcheren.nl
En Sport en Spel is er ook voor de jongere kinderen van groep 3, 4 en 5 en voor de kinderen van
groep 6,7,8. Wanneer? Maandag van 16.30 uur – 17.30 uur. Meld je aan bij Arja, het is echt heel
leuk! Twijfel je misschien? Kom dan vrijblijvend een keer meedoen, dan zie je hoe leuk het is!

Oud papier
Om de contributie zo laag mogelijk te houden halen we als vereniging 1 x per maand oud papier op.
Een leuke en sociale bezigheid in de buitenlucht. Het wordt echter steeds moeilijker om chauffeurs met
kar te vinden die willen rijden bij het ophalen van oud papier. Hierbij een dringende oproep;

meld je aan als vrijwilliger met kar en auto. (of paard en wagen, net wat je hebt)
Of misschien weet je iemand van wie je een kar mag gebruiken, meld je dan ook aan. En misschien vindt
je opa, oom, broer of buurman het wel leuk om te helpen en misschien heeft hij ook nog wel een kar of
kan hij van iemand een kar lenen. Onze coördinator oud papier Mariska Minderhoud ziet jullie reacties
graag tegemoet! Telefoonnummer : 0118-594901, e-mail adres: adriem@zeelandnet.nl

Vacant
Vanaf 01-01-2015 komt de plaats van voorzitter vrij. Heb je interesse? Of wil je een deel van de taken op
je nemen? Meld je dan snel aan bij Jet Groeneveld, telefoonnummer 0118-436400 of mail naar
svduogrijpskerke@gmail.com. Hieronder een ingezonden stuk van Jet Groeneveld.
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Na een aantal jaren bestuurswerk heb ik besloten om daar per 1 januari a.s. een punt achter te zetten. Ik stop niet,
omdat ik het bestuurswerk niet leuk vind, maar om privé redenen.
In de afgelopen jaren heb ik met veel plezier mijn steentje bijgedragen. Ik ben begonnen als algemeen lid en
daarna werd ik voorzitter. Dankzij de prettige manier van samenwerken met de bestuursleden en de leiding heb ik
het erg naar mijn zin en hoop ik het bestuurswerk netjes af te kunnen maken dit jaar. Vanzelfsprekend zou het erg
mooi zijn als iemand het stokje van mij over kan nemen. SV DUO is een prachtige vereniging!! Als iemand interesse
heeft, dan kan hij of zij mij altijd mailen/bellen voor informatie.
Met vriendelijke groet Jet Groeneveld

Website SV DUO
Binnenkort gaat de vernieuwde website van SV DUO 'de lucht in".
www.grijpskerke.info/svduo

Turnpakjes/trainingspakken
Heb je nog geen (verplicht) turnpakje? Of wil je een nieuw trainingspak? Meld dit dan vóór 18 oktober
2014 bij Esmeralda Mouthaan, telefoonnummer 0118-465911, e-mailadres cjmouthaan@zeelandnet.nl.
Daarnaast hebben we te horen gekregen dat de trainingspakken die we nu hebben niet meer geleverd
kunnen worden. Er is een ander model voor in de plaats gekomen. Esmeralda heeft een para paspakken
toegestuurd gekregen. Wil je een nieuw trainingspak bestellen (niet verplicht overigens) dan kun je dit
tijdens de lessen van 13 t/m 17 oktober aanstaande passen. Na 17 oktober zullen de
pakjes/trainingspakken besteld worden.

Agenda
− zaterdag 1 november 2014:
Zwierelantijn groep 1 t/m 4 (nadere berichtgeving volgt)
disco zwemmen Parel groep 5 t/m 8 en ouder (nadere berichtgeving volgt)
– dinsdag 25 november 2014, 19.45 uur: vergadering bestuur en leiding
– zaterdag 3 januari 2015: springdagen Sommelsdijk
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Bestuurssamenstelling:
Voorzitter:
Jet Groeneveld
0118-436400
svduogrijpskerke@gmail.com

Algemeen lid:
Margreet Lorier
0118-593521
margreetlorier@zeelandnet.nl

Penningmeester/Ledenadministratie:
Nel van Beers
0118-592828
nvb55@hotmail.com

Mirjam Schout
0118-592504
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Secretaris:
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Esmeralda Mouthaan
0118-465911
cjmouthaan@zeelandnet.nl

Coördinator oud papier:
Mariska Minderhoud
0118-594901
adriem@zeelandnet.nl

Nieuwsbrief:
Jettie Geschiere
0118-616720
wimzusjet@zeelandnet.nl

algemeen mailadres sv DUO: svduogrijpskerke@gmail.com
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Overzicht lestijden
Dag

tijdstip

Maandag

onderdeel

leeftijd/groep

leiding

16.30-17.30 sport/spel/gym

6 t/m 8 jaar

Arja/Julia

Maandag

16.30-17.30 sport/spel/gym

9 t/m 12 jaar

Arja/Julia

Maandag

17.30-18.30 sport/spel/gym

12+

Arja

Maandag

19.30-20.30 sport en spel

16+ ook volw.

Wilco

Dinsdag

18.15-19.30 turnen meisjes

vanaf 6 jaar

Elvera/Julia

Dinsdag

19.45-21.00 aerobics

20+

Wilma

Woensdag

18.30-20.00 acro

vanaf 8 jaar

Jacinda/Julia

Donderdag

16.30-17.30 peuters/kleuters

3 t/m 5 jaar

Kimberley

Donderdag
Donderdag

18.00-19.00 streetdance
19.00-20.00 streetdance

groep 3 t/m 5
groep 6 t/m 8

Sanne en Marthe
Sanne en Marthe

